ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟﺔ اﻷﺳة ﺗﻠ  ﺧات ﺗﺔ ﺿ إدارة ﺳن اﻻﺣﻼل

 23ﻣﺎرس 18:15 - 2020
أﻠ اﻟﺔ اﻷﺳة ،ﻣﺎء اﻟم اﻹﺛ  ،ﺧات ﺗﺔ ﺿ إدارة ﺳن اﻻﺣﻼل.
وذت اﻟﺔ اﻷﺳة ،ﻲ ﺑﺎن وﺻﻞ "ﺻت ﺢ" ﻧﺔ ﻪ" ،اﻟﺔ اﻷﺳة ﺗر إرﺟﺎع وﺟﺎت ﯾم  اﻟﻼﺛﺎء ﻲ ﺎﺔ اﻟن
اﺣﺎﺟﺎ ﻠﻰ اﺳار إﺟاءات إدارة
ً
ﺳن اﻻﺣﻼل اﻟﺔ  اﻷﺳ."
اﺣﺎﺟﺎ ﻠﻰ م اﺗﺎذ اﻹﺟاءات اﻟﺎﺋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟاﺟﻬﺔ وﺎء اﻟروﻧﺎ ،وم اﻟﺎح ﻷ ﺟﻬﺔ اﻻﻼع ﻠﻰ أﺣال اﻷﺳ اﻟر ﻠﻬ
وأوﺿ ،أن "اﻟة ﺗﺄﺗﻲ
ً
ﺻﺎ".
ً
وأﻛت اﻟﺔ اﻷﺳة ،أن إدارة ﺳن اﻻﺣﻼل ﻣﺎزاﻟ ﻣة ﻠﻰ اﺳﻬاف ﺣﺎ وﻣﻊ أﺻﺎف أﺳﺎﺳﺔ ﻣ اﻟﺧل  اﻟ ﻲ ﻞ ﻣﻊ زﺎرات ذوﺎ.
ا اﻟﻼﺛﺎء ات اﺣﺎﺟﺔ ﺿ إدارة اﻟن  ،ﺗﻞ ﻲ إﻼق اﻷﺎم ورﺟﺎع وﺟﺎت اﻟﺎم ﻲ
ﺑورﺎ ،أﻛت ﺔ ﺷون اﻷﺳ واﻟر ،أن اﻷﺳ ﺳن ً
ردا ﻠﻰ م ﺎم اﻹدارة ﺎﺗﺎذ اﻹﺟاءات واﻟاﺑ اﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟاﺟﻬﺔ وس روﻧﺎ.
ﻣﻠ اﻟنً ،

اﺳﺎر ورﺎ ﻟﻺام إدارة اﻟﻼت اﻹﺳاﺋﻠﺔ وﺷﺔ "ددش" ،ﻠﻰ ﺳ أﻛ ﻣ 140 ﺻﺎ ﻣ اﺣﺎﺟﺎﺗﻬ اﻷﺳﺎﺳﺔ واﻟاﺋﺔ
ًا
وأﺿﺎ اﻟﻬﺔ ،أن ﻩ اﻟات ﺗﺄﺗﻲ
واﻟﺎت ﻣ" اﻟﺎﻧﺎ" ،ﺎﻟﻠم واﻟﺎر واﻟاﻛﻪ واﻟﻬﺎرات واﻟﺎت ﻲ ﻞ اﻟوف اﻻﺳﺎﺋﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﺟﻪ وس روﻧﺎ ،ﻣ ﺧﻼل اﻟ واﻟ واﻟﻬ.
وأوﺿ أن إدارة اﻟن أﺑﻠ اﻷﺳ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻬ اﻟﺎﺿﻲ أﻧﻬﺎ ﺗ ﻠﻰ ﺗ ة إﺟاءات ﺗﺔ ﺗﺎﻬ ﺄن ﻻ  اﻟﺎم إﻻ ﺄﯾ اﻟﺎء اﻟﻧ ،وﺗﻞ
 140ﺻﺎً ﻣ اﻟﺎﻧﺎ ،وﺗ د اﻟﺎت اﻟﻠﻧﺔ ﻣ  إﻟﻰ ﺳﻊ ،وﺗ د أرﺔ اﻟ ﻣ ﺧ إﻟﻰ أرﻊ ﻟﻸﺳ اﻟاﺣ ،وﺳ اﻟﻼﺎت اﻟﻲ
ﺗُم ﻟﻠﺦ ،و ﻠﻬﺎ اﻷﺳ ﻲ ﻬ اﻟﺎم ،وأن ﺗن أﻟان اﻟاﺷ واﻷﺔ ٍ
ﺑﻠن واﺣ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن إدارة اﻟن ﺗﺎول اﺳﻼل اﻟف اﻟا ﻲ ﻞ اﻧﺎر وس )ﻛروﻧﺎ( ،واﻹﻣﺎن ﻲ ض اﻟ ﻣ اﻹﺟاءات اﻟﻠﺔ  اﻷﺳ ،وﻻً ﻣ أن
ﺗود اﻷﺳ اد اﻟ واﻟ داﺧﻞ اﻷﺎم  أدﻧﻰ ﻣ اﻹﺟاءات اﻟﺎﺋﺔ ،ﺗاﺻﻞ إﺟاءاﺗﻬﺎ اﻟﻠﺔ وﺗ اﻟﺎق ﻠﻬ.
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